Roompot Baja Borger 2021 WhatsApp Bulletin Nr.10-4
27-10-2021
Dear Rally Friends,
Some more information about the location, their rules and regulations, time of arrival,
registration and technical scrutineering. You are welcome on the bivouac on friday November
5th from 11:00 hrs.
You have to leave the parc ultimately on monday November 8th before 12:00 hrs.
The address: Roompot Hunzedal, De Drift 3, 9531 TK BORGER (52.9228334, 6.8099614).
Registration
● After entering the parc follow the signs “bivak”. Our crew will guide you to the bivouac
where they give you a place for the service truck and other cars. Note that the space
is limited. Generators of your own are not allowed !
Together with the parc and local authorities we are making use of generators which
make less noise and use less fuel and are more sustainable.
● The registration is in the main building. Just follow the signs “inschrijving”.
● For the Administrative Check you need to show your valid: driving license - car
papers (including your “green” insurance card) and rally license for driver and
co-driver.
● At the registration we ask you to pay a mandatory contribution for the electricity in
cash of €15 per team.
● At the Registration you receive the Geotraq equipment, which you have to install
before the Technical Scrutineering. We ask you to pay a deposit of 300 euros in
cash.
Technical Scrutineering
● Scrutineering starts on friday 5th of November from 13:00 hrs on till friday 5th of
November 20:00 hrs.
● If you have passed the Administrative Check you can go for the Technical
Scrutineering.
● Technical Scrutineering will be on the beach: just follow the signs!
● You have been given a time slot for Technical Scrutineering. This time slot will be
published soon on the website. Make sure to come on time for your slot!!
● All the required equipment as per technical regulations (f.e. helmets, fire
extinguishers, Geotraq, Hans system etc.) have to be prepared in advance and to be
put in the co-drivers seat.
● Max 2 people from each team are allowed to come to the Technical Scrutineering.
● Please note your Rally Vehicle has to be compliant with the Requirements in the
Technical Regulations during the whole Rally.
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Road book
● After the drivers briefing on Friday and Saturday evening a roadbook will be available.
● For each team there will be one roadbook available for each day (2 in total).
The Parc and Bivouac
● Please clean up your trash carefully. We are guests in the parc.
● Maximum speed in the parc and Bivouac is 10 km/hr. Note that other guests use
the parc as well. They have booked to see you and not to be run over by you!
● If you have rented a house or want to make use of the campsite, please register in
the main building at the service point.
● The usage of your own aggregate is not allowed on the parc. We have arranged for
two big generators which are taking care of the electricity.
● On the bivouac are toilets and showers present. Usage is free.
● Please be quiet on the bivouac after 24:00 hrs.
Roompot Baja Borger Team
Herre van Goor

Beste Rally vrienden,
Bijgaand meer informatie over de locatie, het bivak, de regels op het park, aankomsttijden en
technische keuring. Je bent welkom op het park vanaf vrijdag 5 november 11:00 uur. Uiterlijk
maandag 8 november om 12.00 uur moet je het park verlaten hebben.
Het adres: Roompot Hunzedal, De Drift 3, 9531 TK BORGER (52.9228334, 6.8099614)
Bij binnenkomst volg de bordjes “Bivak”. Ons team zal je een plek wijzen voor de
servicetruck en overig materiaal. Let op dat er beperkte ruimte is voor elk team.
Registratie/Inschrijving
● Bij binnenkomst volg je de bordjes “Bivak”. Ons team zal je een plek wijzen voor de
servicetruck en overig materiaal. Let op dat er beperkte ruimte is voor elk team.
● Samen met het park en de Gemeente hebben we ervoor gekozen om gebruik te
maken van 2 grote generatoren, die milieuvriendelijk zijn, minder lawaai maken en
minder brandstof gebruiken.
● Voor het gebruik van stroom vragen wij een bijdrage in de kosten van €15 per
team. Gelieve dit cash te betalen bij de inschrijving.
● De inschrijving vindt plaats in het hoofdgebouw. Volg de bordjes “Inschrijving”.
● Voor de inschrijving zijn de volgende geldige papieren nodig: rijbewijs - autopapieren
- verzekeringspapieren van de auto incl groene kaart - je rallylicentie (rijder en
navigator).
● Bij de inschrijving ontvang je de inbouwapparatuur van Geotraq. Deze dien je in te
bouwen voor de technische keuring. Wij vragen voor deze apparatuur een borg van
€300 welke je contant dient te voldoen bij inschrijving. Na afloop en bij correcte
inlevering ontvang je je borg retour.
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Technische Keuring.
● De technische keuring vindt plaats vanaf vrijdag 5 november 13:00 uur t/m vrijdag
20:00 uur.
● Als je de inschrijving gedaan hebt kan je pas naar de technische keuring.
● De technische keuring vindt plaats op het strand. Volg de borden “technische
keuring”.
● Je hebt een keuringstijd gekregen voor de technische keuring. Deze keuringstijd
wordt binnenkort gepubliceerd op de website www.bajaborger.nl zorg ervoor dat je op
tijd bent voor de keuring!
● Zorg ervoor dat alle noodzakelijke zaken aanwezig en gemonteerd zijn (helmen,
kleding, Geotraq ingebouwd, Hans systeem etc.).
● Maximaal 2 personen van elk team mogen aanwezig zijn bij de keuring.
● Let op dat je rally auto voldoet aan de reglementen zoals vermeld in het Bijzonder
Reglement, welke gepubliceerd is op onze website.
Road book
● Voor elke dag is er na afloop van de briefing het roadbook beschikbaar.
● Voor elk team is er 1 exemplaar per rally dag beschikbaar (2 in totaal!).
Het Park/Bivak
● Ruim je afval zorgvuldig op in de vuilcontainers. We zijn tenslotte te gast op het park!!
● De maximumsnelheid op het park en bivak is 10 km/u. Houdt er rekening mee dat er
ook nog andere gasten logeren op het park. Deze gasten hebben geboekt om jullie te
zien en niet om overreden te worden!
● Als je een huisje geboekt hebt of op de camping (gratis) wil verblijven moet je je
melden bij de receptie/servicepoint in het centrale hoofdgebouw.
● Het gebruik van eigen aggregaten is NIET toegestaan. We hebben twee grote
generatoren geregeld, die het bivak voorzien van stroom en waarop je kunt
inpluggen.
● Op en rond het bivak zijn douches en toiletten beschikbaar in de toiletgebouwen.
● Na 24:00 uur graag rust en geen lawaai meer op het bivak.
Roompot Baja Borger Team
Herre van Goor
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